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ـة ـي افتتاح

لام عىل سيدنا  اة والسَّ احلمد هلل رب العاملني، والصَّ
حمملد وعىل آلله وصحبله وَملْن تبعهلم بإحسلان إىل يوم 

الدين..

وبعـــد:

فيلر » دائرة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل الخيري 
م للسلادة العلامء والباحثني  بدبي - إدارة البحوث « أن تقدِّ

إصداَرهلا اجلديد  » اللغة العربية يف نظر األصوليني « وقد 
قصلد مؤلفه من خاله اإلشلارة إىل تلك الكنلوز اللغوية 
املرتاميلة يف بطون املصنفلات األصولية، مما يعكس حقيقة 
ذللك التداخلل بلني العللوم بصفلة عاملة، وعملق ذلك 
االسلتمداد األصلويل من اللغة العربيلة باختاف علومها 

وفنوهنا بصفة خاصة .
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وقلد بلغ من براعة األصوليني يف فنون اللغة العربية 
وعلومهلا ملا علر عنله يف البحلر املحيلط بقولله: » فإن 
األصوليين قد دققوا النظر في فهم أشياء من كام العرب 
للم تصل إليهلا النحلاة وال اللغويون «. اهل. بلل قد عبر 
الذهبلي عن تلك البراعة الفائقلة، فوصف ابن الحاجب 
- وهلو أحد أئمة هذا الفن - فقال: » وخالف النحاة في 

مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكاالت مفحمة «.

وقلد يكون يف هذا اجلهد العلمي اسلتجابة ملقررات 
كثلر ملن امللتقيلات العلميلة - والتي عقلدت مؤخرًا - 
وخاصلة تلك التي تدعلو إىل تقديم مزيد ملن اجلهود يف 

اإلفصاح عن مكنون العاقة بني العلوم املتعددة.

وهذا اإلنجلاز العلملي جيعلنا نقلدم عظيم الشلكر 
والدعلاء ألرسة آل مكتلوم حفظهلا اهلل تعلاىل التي حتب 
العللم وأهله، وتؤازر قضايا اإلسلام والعروبة بكل متيز 
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وإقلدام، ويف مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن 
راشـد بن سـعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 
جمللس اللوزراء، حاكلم ديب الذي يشليد جمتملع املعرفة، 

ويرعى البحث العلمي ويشجع أصحابه وُطابه.

راجلني من العلي القديلر أن ينفع هبلذا العمل، وأن 
يرزقنا التوفيق والسلداد، وأن يوفلق إىل مزيد من العطلاء 

عىل درب التميز املنشلود.

  وآخلر دعوانا أن احلملد هلل رب العاملني، وَصىلَّ اهلل 
لللد وعىل آله وصحبه  علىل النَّبيِّ األميِّ اخلاتم سليدنا حممَّ

أمجعني.

الدكتور سيف بن راشد اجلابري
مدير إدارة البحوث 
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املقدمــة

لام عىل  لاة والسَّ احللملد هلل رب العالميلن ، والصَّ
رسول اهلل األمني، وعىل آله وصحبه أمجعني، وبعــد:

ا كان عللم » أصول الفقه « مسلتمدًا يف أحد  فإنله لمَّ
جوانبله ملن اللغلة العربيلة، ومللا كان تأثرها يف املسلائل 
األصولية مما ال خيفى، فقد اهتم هبا األصوليون يف مؤلفاهتم 
العلمية - عىل اختاف مناهجهم التأليفية - اهتاممًا كبرًا، 
لفًا أصوليًا إال وهو مشتمل عىل  حتى أنك تكاد ال جتد مؤلَّ

لغويات ونحويات يف مسائل متفرقة.

وقلد عزملُت علىل الكتابة يف أمرهلا، متنلاوالً عظيم 
قدرهلا وكبر شلأهنا يف أنظار األصوليلني ، إذ مل يقترصوا 
يف تناوهللا - يف مصنفاهتم - عىل عموميات اللغة العربية، 
وإنلام تعلدوا إىل ختصصاهتا فتناولوا النحلو ، والترصيف، 

وعلم اللغة، وفقه اللغة، وعلوم البيان واملعاين والبديع .
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ومـن دالالت ذلـك: أن الزركلي قلد عقلد فصلًا 
مسلتقًا يف بيلان رشف عللم األصلول، وأجلاب فيه عن 
تسلاؤل افلرتايض علن كونله إال نبلذًا مجعلت ملن عللوم 

متفرقة؟

فقلال: فاجللواب منع ذللك ، فإن األصوليلني دققوا 
النظر يف فهم أشلياء من كام العلرب مل تصل إليها النحاة 
وال اللغويلون ، فلإن كام العلرب متسلع والنظلر فيله 
متشلعب، فكتب اللغة تضبط األلفلاظ ومعانيها الظاهرة 
دون املعاين الدقيقة التي حتتاج إىل نظر األصويل باسلتقراء 
زائد عىل اسلتقراء اللغوي، ومثل له بداللة صيغة )افعل( 
علىل الوجوب ، و)ال تفعل( علىل التحريم ، وكون )كل( 
وأخواهتا للعموم ، ونحوه مما نص هذا السلؤال عىل كونه 
ملن اللغلة، لو فتشلت مل جتلد فيها شليئا من ذللك غالبًا ، 
وكذلك يف كتب النحاة يف االسلتثناء من أن اإلخراج قبل 
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احلكلم أو بعلده ، وغر ذلك من الدقائلق التي تعّرض هلا 
األصوليون وأخذوها من كام العرب باسلتقراء خاص ، 

وأدلة خاصة ال تقتضيها صناعة النحو)�(.

عىل أن هذا االهتامم األصويل باملسلائل اللغوية ليس 
مسلتغربًا، إذ قد استقر عند املؤرخني ذلك العمق اللغوي 
اللذي وصل إليه أئملة التأليف األصلويل، كابن احلاجب 
والذي تضافلرت فيه وعنه النقول بإمامتله يف اللغة، وفيه 
قلال الذهبلي: كان من أذكيلاء العلامل ، ورأسلًا يف العربية 
وعللم النظلر .. وخالف ا لنحاة يف مسلائل دقيقة ، وأورد 
عليهم إشكاالت مفحمة)�(، وكأيب بكر الباقاين صاحب 
كتلاب إعجاز القرآن ، والذي قال عنه رجال الباغة : إنه 

مل يؤلف مثله يف مصنفات الفن )�(.

)�( البحر املحيط ، للزركي )�/��(.
)�(  سر أعام النباء للذهبي )��/�65(.

)�( الفتح املبني يف طبقات األصوليني للمراغي )�/��4(.
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وملن األصوليلني من كان صاحب سلبق يف التآليف 

اللغوية كالسليد الرشيلف اجلرجاين، واللذي ألف كتاب 

كنايلات األدبلاء وإشلارات البلغاء ، وقد مجع فيه حماسلن 

النظم والنثر )�(.

وللسيوطي تفرد ، وذلك يف إخراجه كثرًا من التآليف 

اللغوية والنحوية، كاألشباه والنظائر يف النحو ، والفريدة 

وهي نظم يف النحو والرصف، واملزهر يف علوم اللغة، وقد 

كان يف  كتابله االقلرتاح يف أصلول النحو ملا يعتر مؤرشًا 

قويًا من مؤرشات الرتابط بلني املناهج التأليفية، وقد تبني 

فيله تأثره بمناهج البحث والتفسلر عند األصوليني، وأنه 

استقى منهج إعداده من طرق التصنيف األصويل)�(. 

)�( طبقات الشافعية الكرى للسبكي )74/4(.
)�( شذرات الذهب البن العامد احلنبي )74/�0(.
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وقد كان ختطيط البحث عىل النحو التايل:

أوالً: أمهية اللغة العربية يف منظور األصوليني .

ثانيًا: سببية فساد اللسان العريب يف تدوين األصول.

ثالثًا: توجيه االستمداد األصويل من اللغة العربية .

رابعـًا: اللغلة العربيلة يف موازيلن االجتهلاد واالسلتنباط 
احلكمي .

خامسًا: اللغة العربية يف أنظار املتأخرين من األصوليني .

سادسـًا: اللغلة العربيلة يف موازيلن النظلم الشلعري عند 
األصوليني .

سابعًا: الشواهد الشعرية يف املسائل األصولية .

ثامنًا: اللغة العربية يف أوساط األدلة الرشعية .
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تاسعًا: الدالالت اللفظية عند األصوليني .

عارشًا: النحويات يف املسائل األصولية .

أحـد عـر: نلامذج ملن القواعلد اللغويلة يف مصنفلات 
األصوليني .

ثـاين عر: ذكر بعض األصوليني املرزين يف اللغة العربية 
وعلومها .

لا تبني ختطيلط بحثي ، ملا بقي إال الوللوج فيه ،  ولمَّ

فأقول مستعينًا باهلل تعاىل .
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أواًل
أهمية اللغة العربية يف منظور 

األصوليني

لقد كان من أول األصوليني تأليفًا وتدوينًا، وأسبقهم 

بيانلًا  ألمهية اللغلة العربية، إنام هو اإلمام حممد بن إدريس 

الشلافعي رمحه اهلل تعاىل، يف كتابه الرسلالة، والذي يعتره 

ن يف هذا العلم، وفيه  املتكلملون من األصوليني أول ُملَدوَّ

يقول: » وإنام بدأت بام وصفت من أن القرآن نزل بلسلان 

العلرب دون غلره ، ألنله ال يعللم من إيضلاح مجل علم 

الكتاب أحد جهل سلعة لسلان العلرب ، وكثرة وجوهه، 

ومجاع معانيه وتفرقها ،  ومن علمه انتفت عنه الشلبه التي 

دخلت عىل من جهل لساهنا «)�(.

)�( الرسالة يف أصول الفقه، لإلمام الشافعي )ص50(.
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ومملا أثبته يف أمهيلة اللغلة العربية ، يف كتابه الرسلالة 
أيضلًا ، قولله: » ولسلان العلرب أوسلع األلسلنة مذهبًا، 
وأكثرها ألفاظًا ، وال نعلمه حييط بجميع علمه إنسلان غر 
نبي، ولكن ال يذهلب منه يشء عىل عامتها حتى ال يكون 

موجودًا فيها من يعرفه «.

ثلم ينهلي اعتبلاره للغة بقولله: » فعىل كل مسللم أن 
يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده « )�(.

عىل أنه مل يكتف يف بيانه ألمهيتها يف منظور األصوليني، 
بلام تقدم إثباته، إذ يقول: » والعلم بله عند العرب كالعلم 
بالسلنة عند أهل الفقله، وال نعلم رجًا مجع السلنن، فلم 

يذهب عليه يشء منها «)�(.

)�( الرسالة يف أصول الفقه، لإلمام الشافعي )ص �48-4(.
)�( املصدر السابق )ص�4(.
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ولعل يف بيان الشاطبي يف كتابه املوافقات)�(، ما يزيل 
اللبلس العالق بمدى أمهية اللغلة العربية عند األصوليني، 
إذ يقلول يف معرض بيانه لقصد الشلارع يف وضع الرشيعة 
لإلفهلام، والذي هلو النوع الثاين من مقاصلد الرشيعة يف 

فكر الشاطبي: » إن هذه الرشيعة املباركة عربية ... «.

ثلم قال: » فطلب فهمله أي القرآن إنام يكون من هذا 
الطريق خاصة ... «.

ثلم قال: » فمن أراد تفهمه، فمن جهة لسلان العرب 
يفهم، وال سبيل إىل تطلب فهمه من غر هذه اجلهة «.

* * *

)�( املوافقات يف أصول الرشيعة لإلمام الشاطبي )�/64(.
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ثانيًا
سببية فساد اللسان العربي

يف تدوين األصول

لقلد أشلار املؤرخلون ملن األصوليلني إىل أملر مهم 
للغاية، البد من بيانه، ونحن نخوض يف أمهية اللغة العربية 
يف منظلور األصوليلني، أال وهلو فسلاد اللسلان العلريب، 

واعتباره سببًا من أسباب التدوين للقواعد األصولية.

فاحلق أنه ناتج من االختاط والتداخل بني األعاجم 
واألعاريلب كثملرة من ثلامر الفتوح اإلسلامية، مما أثمر 

ضعفًا يف امللكات اللسانية.

وإنام اعتره املؤرخون من األصوليني سلببًا يف تدوين 
هلذا العللم البتنلاء االسلتنباط، بلل االجتهلاد يف أفرعه، 
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وحمللاوره، كاّفللة، علىل سلاملة اللسلان، وعلىل معرفلة 
دالالت األلفاظ.

وعليله فاهنيلار هذا الركلن الركني، هو اهنيلاٌر جلدار 
االجتهلاد، واللذي هلو عنلوان الثقلة الترشيعيلة يف علامء 
األمة، ولذلك سارع األصوليون فحموا أصول االجتهاد 
ملن االضطلراب، والتبايلن، فدّونلوه، ووضحلوا معلامل 

طرقه)�(.

* * *

)�( الوجيلز يف أصلول الترشيع اإلسلامي للدكتور حممد حسلن 
 هيتلو )صلل 9( - أصلول الترشيلع اإلسلامي للدكتور عي 

حسب اهلل )صل 6(.
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ثالثًا
توجيه االستمداد األصولي

من اللغة العربية

احللق أنه لما كان من املعلوم رضورة عند األصوليني 
اسلتمداد فنهلم يف أحلد جوانبله من اللغلة العربيلة ، فقد 
أفاضوا يف بيان هذا االستمداد، وإيضاح وجهه الذي كان 
لفًا أصوليًا ال يتطرق إىل االسلتمداد،  عليله، وقّلما جتد مؤَّ

أو بيان وجهِه.

 وقد كان من هؤالء ابن احلاجب يف كتابه املخترص)�(، 
إذ يقلول: » وأملا اسلتمداده فملن اللكام ، والعربيلة، 
واألحلكام... «، ثلم قال : » وأما العربيلة فألن األدلة من 

الكتاب والسنة عربية «.

)�( املخترص لإلمام ابن احلاجب )�/�0(.
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وجيليء قول اآلملدي يف كتابله اإلحلكام)�(: » وأما 
ملا منه اسلتمداده ، فعللم اللكام، والعربيلة، واألحكام 

الرشعية «.

علىل أنه قد توسلع يف بيان وجه االسلتمداد اللغوي، 
فقلال: » وأما علم العربيلة فلتوقف معرفة دالالت األدلة 
اللفظيلة من الكتاب ، والسلنة ، وأقوال أهل احلل والعقد 
ملن األمة ، عىل معرفة موضوعاهتلا لغة، من جهة احلقيقة 
واملجلاز ، والعملوم واخلصلوص، واإلطلاق والتقييد، 
واحللذف واإلضلامر، واملنطلوق واملفهلوم، واالقتضلاء، 
واإلشلارة، والتنبيله واإليلامء، وغره مملا ال يعرف يف غر 

علم العربية «)�(.

وملن األصوليني الذيلن تطرقوا إىل بيان االسلتمداد 

)�( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )�/�4(.
)�( املصدر السابق )�/�4(.



22

ووجهله العامة ابن عاصم يف منظومتله مرتقى الوصول 
إىل علم األصول، فإنه قال:

اللكام ملن  ومسلتمللده 
واألحكام واللغلة  والنحو 

ويقول شلارح منظومته العاملة حممد حييى بن حممد 
املختلار الشلنقيطي يف بيانله: » يعني أنَّ عللم أصول الفقه 
يسلتمدُّ أي يرتكلب، ويتوقلف، ويؤخلذ من هلذه العلوم 
األربعلة ، ثلم قلال: وثالثها: عللم النحو واللغلة، أي لغة 
العرب، أما توقفه عليها فألن األدلة اإلمجالية مأخوذة من 
الكتاب والسلنة العربيني ، فمن ال علم له هبام ال يسلتطيع 

أن يستخرج األحكام من الكتاب والسنة « )�(.

وملن األصوليني الذين تناولوا مسلألة االسلتمداد، 

)�( مرتقى الوصول إىل علم األصول البن عاصم )ص�4(.
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وبيلان وجههلا ، العاملة أملر بادشلاه يف كتابله تيسلر 
التحرير)�(، والواقع أن عبارته ملا كانت متسمة بمزيد بيان 

وإيضاح، فقد رأيت اثباهتا، إذ يقول: 

» الرابع من األمور التي هي مقدمة الكتاب استمداده، 
أي ملا يسلتمد األصول منه، ملن قبيل إطاق اسلم أحد 
املتازمني عىل اآلخر،  أحكام كلية لغوية اسلتنبطوها، أي 
اسلتخرجها أهل هذا العلم من اللغة العربية، ألقسلام من 
األلفلاظ العربية ، جعلوها مادة له، أي هلذا العلم وأجزاء 
لله، ليسلت تللك األحلكام مدونة قبلله، أي قبلل تدوين 
هذا العللم، وإن ذكرت يف أثناء اسلتدالالهتم يف الفروع، 
وأكثرها «، ثم قال: » فكانت األحكام املذكورة بعضًا منه، 

أي من هذا العلم «.

)�( تيسر التحرير ألمر بادشاه )�/46(.
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وقد كان البن النجار يف كتابه رشح الكوكب املنر)�(، 
فتلح رباين عجيب يف بيان دقائق وخفايا وجه االسلتمداد 
األصويل من علوم العربية ، إذ يقول: » ويستمد علم أصول 
الفقله من ثاثة أشلياء ، من أصول الديلن ، ومن العربية، 
ومن تصور األحلكام «، ثم قال: » ووجله احلرص-أي يف 

استمداده من هذه الثاثة - االستقراء «.

ثلم بلني كيلف كان توقفه عىل هلذه العللوم ، ووجه 
حرص اسلتمداده منها، فقال : » فالتوقف إما أن يكون من 
جهلة ثبوت حجيلة األدلة ، فهلو أصول الديلن ، وإما أن 
يكلون التوقف من جهة داللة األلفلاظ عىل األحكام فهو 
العربيلة بأنواعها، وإما أن يكلون التوقف من جهة تصور 

ما ُيدّل به عليه، فهو تصور األحكام « )�(.

)�( رشح الكوكب املنر البن النجار )�/48(.
)�( املصدر السابق )�/49-48(.
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عىل أن العجب ليس يف هذا وحسلب، بل يف غوصه 
يف خفايلا العاقلة اللغوية األصولية، وتوقلف الثانية عىل 
األوىل، ويف ذلك يقول: » أما توقفه من جهة داللة األلفاظ 
علىل األحلكام، فلتوقلف فهلم ما يتعللق هبا ملن الكتاب 
والسلنة، وغرمها عىل العربية ، فإن كان من حيث املدلول 
فهلو عللم اللغلة، أو من أحلكام تركيبها فعللم النحو، أو 
ملن أحكام أفرادها فعلم الترصيلف، أو من جهة مطابقته 
ملقتلى احلال، وسلامته ملن التعقيد، ووجوه احلسلن ، 

فعلم البيان بأنواعه الثاثة «)�(.

وغر هؤالء كثر ممن تطرق إىل بيان وجه االستمداد، 
والعاقلة العلمية احلتميلة بني هذا العللم واللغة العربية، 
إال أين سلأكتفي بام قدمته من نقول األصوليني وتقريراهتم 

فيها، إذ التطويل واإلطالة من أكثر ما خيشى ويمل. 

)�( رشح الكوكب املنر البن النجار )�/49(.
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رابعًا
اللغة العربية يف موازين االجتهاد 

واالستنباط احلكمي

يعتلر االجتهاد واالسلتثامر احلكمي ملن النصوص 
الرشعيلة هلو الغاية الكرى ملن هذا العلم، إذ قد أنشلئ 
يف حقيقتله ضبطلًا له وتقوياًم ملسلالكه، وعليه، فقد أفاض 
األصوليون يف اشلرتاط املعرفة اللغوية يف املجتهد، وبينوا 
مقدارها، وغاياهتا، وملا ينبغي أن يكون عليه املجتهد من 

معارف اللغة العربية، وعلومها.

اهلل  رمحله  الشلاطبي  بالعاملة  سلأبتدئ  أين  علىل 
تعلاىل، واللذي يعتلره املحققلون ملن األصوليلني رائدًا 
يف عللم املقاصلد والغايلات الترشيعية، إذ يقلول يف كتابه 
املوافقلات)�(: » فاحلاصلل أنه ال غنلى باملجتهد عن بلوغ 

)�( املوافقات لإلمام الشاطبي )��8/4(.
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درجلة االجتهلاد يف كام العلرب ، بحيلث يصلر فهلم 
خطاهبلا له وصفًا غر متكلف، وال متوقف فيه يف الغالب 

إال بمقدار توقف الفطن لكام اللبيب «. 

بل إن العامة الشاطبي رمحه اهلل تعاىل سار بالناظر يف 
كتابه إىل مطلب خصصه لبيان افرتاض علم تتوقف صحة 

االجتهاد عليه، وفيه يقول:

» واألقلرب يف العلوم إىل أن يكلون هكذا علم اللغة 
العربيلة، ثلم قلال: وال أعنلي بذللك النحلو وحلده، وال 
الترصيلف وحلده، وال اللغلة، وال غلر ذللك ملن أنواع 
العللوم املتعلقلة باللسلان ، بلل امللراد مجللة علم اللسلان 

ألفاظًا، أو معاين، كيف تصورت «)�(. 

ومل يكتف الشلاطبي هبذا، إذ قارن بني املبتدئ يف فهم 

)�( املوافقات لإلمام الشاطبي )��4/4(.
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اللغة العربية، واملتوسلط يف إدراكها، واملنتهي إىل غاياهتا، 
وبلني تفاوهتم يف فهلم الرشيعلة ، وإدراك أرسارها، بقدر 

تفاوت أفهامهم يف اللغة العربية ، فقال: 

» فإذا فرضنلا مبتدئًا يف فهم العربية ، فهو مبتديء يف 
فهم الرشيعة ، أو متوسلطًا فهو متوسلط يف فهم الرشيعة، 
واملتوسلط من مل يبللغ درجة النهاية، فلإن انتهى إىل درجة 
الغايلة يف العربية كان كذلك يف الرشيعة ، فكان فهمه فيها 
حجلة كام كان فهم الصحابة وغرهم من الفصحاء الذين 
فهملوا القرآن حجلة، فمن مل يبلغ شلأوهم فقد نقصه من 
فهم الرشيعلة بمقدار التقصر عنهم، وكل من قرص فهمه 

مل يعد حجة ، وال كان قوله فيه مقبوالً «)�(.

وقد جلاء يف مجع اجلواملع البن السلبكي مع رشحه 
للجلال املحلىل، قولله يف رشوط املجتهلد:  » ذو الدرجة 

)�( املوافقات لإلمام الشاطبي )��4/4(.
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الوسلطى لغلة وعربيلة، من نحلو، وترصيلف، وأصوالً، 
وباغة، من معان وبيان ... « .

ثم قلال: » وأملا علمه بالباقلي - ومن بينهلا اللغة- 
فألنلله ال يفهم املراد من املسلتنبط منله إال بله، ألنه عريب 

بليلغ «)�(.

وملن األصوليني الذيلن تطرقوا إىل اشلرتاط الدراية 
بعللوم العربيلة يف حق املجتهلد العامة اإلسلنوي ، ومن 
قبله القايض البيضاوي يف كتابيهام هناية السلول لإلسنوي 
علىل منهلاج الوصول للقلايض البيضلاوي)�(، إذ جاء فيه 

قوله:

)�( مجلع اجلواملع البلن السلبكي، ملع رشحله للجلال املحلىل 
.)4��/�(

)�( منهلاج الوصلول للقايض البيضاوي، مع رشحه هناية السلول 
لإلسنوي )55�/4(.
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» السلادس - أي من رشوط املجتهد - علم العربية، 
واللغلة، والنحلو، والترصيلف، ألن األدللة ملن الكتاب 
والسلنة عربية الداللة، فا يمكن اسلتنباط األحكام منها 

إال بفهم كام العرب إفرادًا أو تركيبًا «.

ويف إيضاح ما تقدم عنهام، يقول العامة اإلسنوي يف 
هناية السول: » ومن هذه اجلهة يعرف العموم واخلصوص، 

واحلقيقة واملجاز، واإلطاق والتقييد وغره « )�(.

ولألحنلاف األصوليلني رضب واضلح يف املسلألة، 
ومن هؤالء العامة صدر الرشيعة، إذ يقول يف التنقيح)�(: 
» بلاب يف االجتهاد، رشطه أن حيوي علم الكتاب بمعانيه 

لغة، ورشعًا «.

)�( هناية السول لإلسنوي )55�/4(.
)�( التنقيلح يف أصلول الفقه لصلدر الرشيعة، ملع التوضيح عليه  

.)��7/�(



31

وللعاملة سلعد الديلن التفتلازاين يف حاشليته علىل 

التنقيح بيان ملا اشرتطه العامة صدر الرشيعة، فيقول: 

» أما لغلة، فبأن يعلرف معاين املفلردات واملركبات، 

وخصوصهلا يف اإلفلادة، فيفتقلر إىل اللغلة، واللرصف، 

والنحلو، واملعلاين، والبيلان، اللهلم إال أن يعلرف ذللك 

بحسب السليقة «)�(.

وقلد بلنّي اآلمدي املقلدار اللازم إلدراك املعاين من 

األلفاظ العربية، فقال: 

» وال  يشلرتط أن يكلون يف اللغلة كاألصمعلي، ويف 

النحو كسيبويه، واخلليل، بل أن يكون قد حصل من ذلك 

علىل ما يعرف به أوضاع العلرب، واجلاري من عاداهتا يف 

)�( التلويح يف كشلف حقائلق التنقيح  للتفتلازاين، عىل التوضيح 
.)��7/�(
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املخاطبات، بحيث يميز بني دالالت األلفاظ من املطابقة، 
والتضمن، وااللتزام ... «.

ثلم قلال:  » ونحلو ذلك مملا فصلنلاه، ويتوقف عليه 
استثامر احلكم من دليله «)�(.

ولعل الناظر يف كام اآلمدي املتقدم يشعر بأن هناك 
مفارقة واضحة بني ما قرره العامة الشلاطبي، وما انتهى 
إليه تقرير اآلمدي، إذ العامة الشلاطبي جيعل بلوغ درجة 
اإلدراك الكاملل والغاية العليلا يف اللغة العربية، رشطًا يف 
اعتبار ناتج فهمه واسلتنباطه حجة، كام كان فهم الصحابة 
ريض اهلل عنهلم حجة ، بينام ال يشلرتط اآلمدي يف تقريره 
املتقلدم بلوغ ما جعله الشلاطبي ركنًا يف االسلتثامر العقي 
ملن النصلوص الرشعية، إال أن هذا الفلارق وإن كان هو 

)�( التلويح يف كشلف حقائق التنقيح  للتفتلازاين، عىل التوضيح، 
.)�7�-�70/4(
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املتبلادر للناظلر يف عبارتيهلام، غر أن من املمكلن التوفيق 
بينهام، بأن يقال: إن الشاطبي ال خيرج من مل يصل إىل درجة 
األصمعي، أو سليبويه، أو اخلليل، ملن دائرة املجتهدين ، 
بل يعده منهم ، إال أنه لو كان يف املجتهدين من هو أوَسلُع 
باعلًا يف إدراك أرسار اللغلة، وتفاوتلت أفهامهم يف إدراك 
املقاصد الترشيعية يف مسألة ما ، فعندها يكون قول املنتهي 

يف اللغة مقدمًا عىل قول املتوسط يف مداركها .

وإن دار األمر بني متوسلط املدارك ومبتدئها فاألول 
منهلام وهو املتوسلط مقدم عىل املبتلدئ يف اعتبار مآخذه ، 
عىل أنه لو مل يكن من بينهم من هو بالُغ درجة األصمعي، 
أو غلره ملن فطاحللة العربيلة السلابقني، فلإن اسلتثامره 
األحكام من النصوص الرشعية بقدر ابتدائه، أو توسلطه 

يف العربية، يكون مقبوالً.
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وعليه فلإن من املمكن إحالة ما توصلل إليه العامة 
الشلاطبي رمحه اهلل تعاىل اىل مرحلة اختلاف األفهام عند 
املجتهدين مع اختاف درجات اإلدراك بينهم يف العربية، 
عىل أن هذا ال يعني أنه ال يشلرتط يف حقه كونه قادرًا عىل 

إدراك مقاصد العرب من ألفاظها.

وملا كان اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل هو الشافعي الثاين 
يف أنظار تامذته والعارفني بمقداره)�(، فقد كان لتقريراته 
األصلولية وقعها وأثرها يف املسللامت العلملية، ال سيام ما 
أثبته يف كتابله »املستصفى«، إذ هو يف أنظار العلامء املحققني 
خاصلة الفكر العلمي، ومنتهى دوران النظر عند اإلملام 
الغلزايل، وذللك لكونله من آخر ملا أخرجله ملن الكتب 
 واملؤلفلات العلميلة، وقلد كان مملا تناوله اإلملام الغزايل 

)�( الوجيلز يف أصلول الترشيع اإلسلامي للدكتور حممد حسلن 
هيتو )ص�4(.
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وفيله   ، ورشوطله  االجتهلاد،  مسلائل  تعلاىل  اهلل   رمحله 
يقلول:

» فأما العلوم األربعة التي هبا يعرف طرق االستثامر، 
فعلامن مقدمان، فذكر أوهلام « .

ثلم قلال: » والثاين: معرفلة اللغة والنحلو، عىل وجه 
يتير به فهم خطاب العرب « )�(.

علىل أن ملا ذكره يف مسلتصفاه، وإن مل يكلن قد تفرد 
ببيانله، إال أن ثقلله العلملي يتجلىل فيه كلون املذكور عنه 
يعتلر يف أنظار األصوليني ملن املتكلمني ، خاصة الفكر 
العلمي الذي انبثق من اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل، وهو 

من هو من املقدار والرفعة العلمية .

 علىل أن هلذا ليلس هلو رس ثقلله العلمي ، بقلدر ما 

)�( املستصفى حلجة اإلسام الغزايل )�/�5�-�50(.
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يتجىل  ذلك من التفصيل الذي ساقه يف بيان القدر الازم 

للمجتهلد ملن املعرفلة  اللغويلة، إذ يقول بعلد تقديمه ما 

سبق بيانه: » وفيه ختفيف، وتثقيل «، ثم رشع يف إيضاح ما 

قدمله، فقال: » فعلم اللغة والنحو أعني القدر الذي يفهم 

بله خطاب العلرب وعاداهتم يف االسلتعامل، إىل حد يميز 

بني رصيح الكام وظاهلره ، وجممله ، وحقيقته، وجمازه، 

وعامه وخاصله، وحمكمه، ومتشلاهبه، ومطلقله ومقيده، 

ونصه وفحواه، وحلنه ومفهومه «.

ثم قلال: »... والتخفيف فيه: أنه ال يشلرتط أن يبلغ 

درجلة اخلليل، واملرد، وأن يعرف مجيع اللغة، ويتعمق يف 

النحو، بل بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والسلنة، ويستويل 

به عىل مواقع اخلطاب، ودرك حقائق املقاصد منه «)�(.

)�( املستصفى حلجة اإلسام الغزايل )�/��5(.
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والواقلع أن ملا قدمه من بيلان القدر اللازم معرفته 

وإدراكله من اللغلة العربية ، هو ما رمى إليله األصوليون 

يف مجيع مصنفاهتم ، وإن تفاوتت عباراهتم يف إيضاح ذلك 

املقصود .

ولألصوليني من علامء املذهب املالكي رضب واضح 

يف ذلك أيضًا، وعليه فاإلمام الباجي يقرر يف كتابه إحكام 

الفصلول)�( عني ما رمى إليه اإلمام الغزايل رمحه اهلل تعاىل 

يف كتابه املسلتصفى، والذي تقلدم بيانه، فيقول يف رشوط 

املجتهد : » ويعلم من النحو واللغة ما يفهم به معاين كام 

العرب «.

وللنظم عند املالكية قدم إيضاح وبيان يف هذه املسألة، 

ومملن هنلج هذا النهلج العامة ابلن عاصلم يف منظومته : 

)�( إحكام الفصول يف أحكام األصول للباجي )ص6�7(.
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مرتقلى الوصلول إىل عللم األصلول، إذ جلاء يف مباحث 
االجتهاد ورشوط املجتهد قوله: 

 …………………………………………

وللمهلم من لسلان العرب

وقد تناول شارح نظمه العامة حممد حييى الشنقيطي 
هذه الشلطرة من النظلم بالبيان، فقال :  » أي أنه يشلرتط 
فيله أن يعلم املهم من لسلان العرب، وهلو النحو واللغة، 

والترصيف، واملعاين « )�(.

وملن املوضحني توقف صحلة االجتهاد عىل الدراية 
باللغة العربيلة العامة ابن النجار يف كتابه رشح الكوكب 
املنر)�(، إذ يقول: » ويشلرتط فيله أيضًا أن يكون يف علمه 

)�( نيل السول ملحمد حييى بن حممد املختار الشنقيطي، عىل مرتقى 
الوصول البن عاصم )ص��0(.

)�( رشح الكوكب املنر البن النجار )46�/4(.
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ملن النحلو واللغلة ما يكفيله فيام يتعللق هبلام، أي بالنحو 
واللغة، يف كتاب اهلل سبحانه وتعاىل، وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص «.

علىل أنه مل يكتف بام قدمه ، بلل أعقبه بتعليل ، فقال: 
» ألن بعلض األحكام تتعلق بذللك، وتتوقف عليه توقفًا 
رضوريًا، كقوله سبحانه ﴿ ٴۇ   ۋۋ   ﴾)�(، وذلك 
ألن احلكلم خيتللف برفع اجللروح ونصبهلا، وألن من ال 
يعلرف ذلك ال يتمكن من اسلتنباط األحكام من الكتاب 
 والسلنة ألهنلام يف اللذروة العليلا ملن مراتلب اإلعجاز ، 
فلا بد ملن معرفتله أوضلاع العرب ، بحيلث يتمكن من 
محللل كتلاب اهلل وكام رسلوله ملسو هيلع هللا ىلص علىل ما هلو الراجح 
من أسلاليب العلرب ومواقع كامها ، وللو كان غره من 

املرجوح جائزًا يف كامهم «)�(.

)�( سورة املائدة: اآلية 45.
)�( رشح الكوكب املنر البن النجار )464-46�/4(.
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خامسًا
اللغة العربية يف أنظار املتأخرين

من األصوليني

وقد كان للمتأخرين من األصوليني يف بيان هذا األمر 
ما يعتر مجعًا لدقائق االشلرتاط، ومنعًا من اشلرتاط ما ال 
يطلب يف مسلائل االسلتثامر العلمي ، ومن هؤالء العامة 
الشلوكاين يف كتابه إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم 

األصول ، إذ يقول:

» اللرشط الثاللث: أن يكلون عامللًا بلسلان العلرب، 
بحيث يمكنه تفسر ما ورد يف الكتاب والسنة، من الغريب 
ونحوه، وال يشلرتط أن يكون حافظلًا هلا عن ظهر قلب ، 
بل املعتلر أن يكون متمكنًا من اسلتخراجها من مؤلفات 
األئملة املشلتغلني بذللك، وقلد قربوهلا أحسلن تقريب، 



41

وهلذبوهلا أبللغ هتذيلب، ورتبوها عىل حلروف املعجم، 
ترتيبلًا ال يصعلب الكشلف علنله ، وال يبعللد االطللاع 

عليه «)�(.

علىل أنه مل يكتلف هبذا، بل بلنيَّ اللازم إلدراك هذه 
املرتبة والوصول إليها من املعارف والعلوم العربية، فقال: 
» وإنام يتمكن من معرفة معانيها ، وخواص تراكيبها، وما 
اشتملت عليه من لطائف املزايا ، من كان عاملًا بعلم النحو 
واللرصف واملعاين والبيلان، حتى يثبت لله يف كل فن من 
هذه ملكة يستحرض هبا كل ما حيتاج إليه عند وروده عليه، 
فإنه عنلد ذلك ينظر يف الدليل نظرًا صحيحًا، ويسلتخرج 

منه األحكام استخراجًا قويًا «)�(.

)�( إرشلاد الفحلول إىل حتقيق احلق من علم األصول للشلوكاين، 
)ص��5�-�5(.

)�( املصدر السابق )ص��5�-�5(.



42

وملا كان الشوكاين رمحه اهلل تعاىل حمققًا يف بيان املسألة 
املذكلورة ، فقد تعقب من ملال إىل حتديد قدر أقل مما يلزم 

املجتهد إدراكه والتمكن فيه من اللغة ، فقال:

» وملن جعلل املقدار املحتلاج إليه من هلذه الفنون، 
هلو معرفلة خمترصاهتلا ، أو كتاب متوسلط ملن املؤلفات 
املوضوعة فيها ، فقد أبعد ، بل االسلتكثار من املامرسلة هلا 
والتوسلع يف اإلطاع عىل مطوالهتا مما يزيد املجتهد قدرة 
يف البحلث ، وبرصًا يف االسلتخراج ، وبصرة يف حصول 

مطلوبه «)�(.

* * *

)�( إرشلاد الفحلول إىل حتقيلق احلق من علم األصول للشلوكاين 
)ص��5(.
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سادسًا
اللغة العربية يف موازين النظم

الشعري عند األصوليني

الواقلع أنه مللا كان للنظم أثره يف املعلارف والفنون ، 
فقلد رأيت العلود إليه والعلود أمحد، وعليله، فقد جاء يف 

مراقي السعود)�( قوله يف رشوط املجتهد :

والنحلو وامليزان واللغة مع
علم األصول، وباغلة، مجع

علىل أن ملا أثبتله ال تلنلبلع أمهيتله ملن كونله نظلاًم 
وحسب، وإنام تعود أمهيته وثقله العلمي إىل الناظم نفسه، 
إذ هو املحقق العاملة سليدي عبد اهلل بلن احلاج إبراهيم 
الشلنقيطي، وهو من هلو يف الدراية واملعرفلة والتحقيق ، 

)�( مراقي السعود لسيدي عبد اهلل بن احلاج )ص�77(. 
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وقلد تتبع العللامء نظمه بالبيلان واإليضلاح ، ومن هؤالء 
العاملة حمملد حييى الشلنقيطي، فقلد تناول ملا نقلته من 
نظمله، فقلال: يعنلي أن املجتهلد ال بلد أن جيملع النحو، 
وامليلزان أي املنطلق، والباغلة أي البيلان، واللغلة عربية 
كانلت أو رشعية أو عرفية، وعللم األصول أي بأن يكون 
عارفًا هبذه العلوم أي املحتاج إليه منها، وكلام كمل معرفة 

واحد من تلك العلوم كان االجتهاد أتم )�(.

عىل أن الناظم مل يكتف بام أورده من االشرتاط املتقدم 
عىل وجه اإلطاق، بل أورد ما يفيد تقييده، وأنه ال ينبغي 

أن يفهم عىل عمومه، فقال:

ذو رتبة وسطى بكل ما غر 
..........................

)�( فتلح اللودود ملحملد حييلى بن حمملد املختار الشلنقيطي، عىل 
مراقي السعود )ص�77(.
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ويعلق شلارحه الشلنقيطي عليه، فيقلول: » يعني أنه 

يشلرتط يف املجتهد أن يكون ذا رتبة وسطى، أي متوسطة 

يف كل ما غر، أي مى ذكره من العلوم فا يكفيه األقل، 

وال حيتلاج لبللوغ الغايلة، وقيل جيلب التبحلر فيام خيتلف 

بسببه املعنى، ويكتفى بالتوسط فيام عدا ذلك « )�(.

وجيليء يف منظوملة » شلمس األصلول « للعامللة 

الساملي:

وفيه رشط فالذي يشلرتط

يف أول الركنني أشيا تضبط 

بلام عامللًا  يكلون  أن  وذاك 

إليله حيتلاج اجتهاد العلملا

)�(  فتلح اللودود ملحملد حييى بن حمملد املختار الشلنقيطي، عىل 
مراقي السعود )ص�77(.
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من علم نحلٍو لغٍة ورصِف

ومن أصول حسبام قد يكفي
وملن باغللة لفهلم املعنى

وكل فن عنه ال يسلتلغنى)�( 

وغلر ذلك كثر، إال أن فيام أثبتله من النظم كفاية يف 
بابلله.

* * *

)�( منظومة شلمس األصول، مع رشحها طلعة الشلمس للعامة 
الساملي )�/�74(.
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سابعًا
الشواهد الشعرية يف املسائل األصولية

من مستحسلن النظلر يف اللغويات عنلد األصوليني 
أن أعلرج عىل قضية من أبرز القضايا اللغوية التي أدرجها 
األصوليلون يف مؤلفاهتلم، أال وهي الشلواهد الشلعرية، 
باعتبارها تشكل نوعًا من االرتباط العلمي بني األصوليني 
واللغويلني، إذ مملا ال خيفلى االهتلامم اللغلوي والنحوي 
بمسلائل االستشهاد الشلعري ، وجييء اهتامم األصوليني 
هبلا داللة علىل هلذا االرتبلاط بلني العلملني واملنهجني ، 
وتأكيلدًا ملا تقلدم تقريره من االسلتمداد األصويل يف أحد 

فروعه من اللغة العربية. 

والواقع أن مناهج التأليف عند األصوليني واعتدادها 
بالشلواهد الشلعرية مما ال خيفلى عىل من اطللع وتأمل يف 

مصنفاهتم العلمية. 
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ومناهجهم - فيام يعلمـه رجال هذا الفن- منحرصة 
- عىل الصحيح عندهم - يف ثالث:

أوهلـا، طريقة املتكلمـني: وهلم اهتامم كبلر بالقواعد 
األصولية ، وقد كتب عليها الشافعية، واملالكية، واحلنابلة، 
واملعتزلة، واألباضية، والشيعة، والظاهرية، ونحوهم)�(.

وقلد كان هللم اشلتغال بإيراد الشلواهد الشلعرية يف 
مؤلفاهتم، وقد كان من مجلتها ما أورده العامة اآلمدي)�( 
يف مسائل األسامء الرشعية، للداللة عىل أن الكل قد يسمى 

باسم جزئه أو بعضه قول الشاعر:
يناشدين حاميم والرمح شاجر

فها تا حاميم قبل التقدم)�(

)�( سللم الوصلول للمطيعلي )�/6(، الوجيلز للدكتلور هيتلو 
)ص9(،  أصول الترشيع للدكتور عي حسب اهلل )ص6(.

)�( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )�/66(.
)�( هلو لرشيح ابن أوىف العبيس، أو لألشلرت النخعلي. انظر: تاج 

العروس للمرتى الزبيدي )�6�/8(.
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وثانيها ، وهي طريقة احلنفية : وهلم اهتامم كبر بالفروع 
الفقهية املروية عن أئمتهم ، إذ هي منابع أصوهلم)�(، وقد 
كان هلم ميول إىل الشلواهد الشلعرية أيضًا ، ومن ذلك ما 
أورده ابن نظام الدين احلنفي يف مسلائل احلروف، للداللة 
عىل ورود حتى ابتدائية، مع اشلرتاط أن يكون خرها من 

جنس املتقدم)�(من قول الشاعر :

رسيت هبم حتى تكل مطيهم
وحتى اجلياد ما يقدن بأرسان

وملا قدْمُته من هذا الشلاهد كاٍف يف بيان التوافق بني 
األحناف وسابقيهم يف االشتغال بشواهد الشعر، وإيرادها 

يف مباحثهم األصولية.

)�( سللم الوصلول للمطيعلي )�/�(، الوجيلز للدكتلور هيتلو 
)ص9(، أصول الترشيع للدكتور عي حسب اهلل )ص6(.

)�( فواتلح الرمحوت البن نظام الدين، رشح مسللم الثبوت البن 
عبد الشكور )�/�40(.
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وثالثهـا، وهـي طريقـة املتأخرين: وهلي ذات منهج 
يسلعى أصحابه إىل حتقيلق القواعد األصوليلة، واالعتناء 
بالفلروع الفقهيلة ، وعليله فهلي جامعلة بلني الطريقتلني 
السابقتني ، وقد كان هلم قدم راسخ يف الشواهد الشعرية، 
واالحتجلاج هبا ، ومن ذلك ملا أورده العامة حممد أمني 

بادشاه يف مسائل اإلطاق والتقييد)�( من قول الشاعر :

نحن بام عندنا وأنت بام عندك
راٍض واللللرأي مللللختلف)�(

للداللة عىل محل املطلق عىل املقيد يف كل حال ، وهذا 
كاف يف إدراك أن املنهلج املذكلور ال خيلو من االستشلهاد 
بالشلعر يف مسلائل األصلول ، وعىل هذا فلإن من املمكن 

)�( تيسر التحرير ألمر بادشاه )�/75( وانظر )�/9�-90(.
)�( هلو لعمرو بلن امرئ القيس األنصاري. انظلر: خزانة األدب 

للبغدادي )�/�90(.



�1

القلول بلأن األصوليلني بمناهجهلم املختلفة قلد تناولوا 

الشلواهد الشلعرية ، وأدرجوهلا يف مباحثهلم ملن بلاب 

االستدالل .

علىل أن ملن حقيلق القلول تقريلر أن األصوليني قد 

عهدوا الشلواهد الشلعرية منذ البدايات األوىل للتدوين، 

فالشافعي رمحه اهلل تعاىل، وهو أول مدون هلذا العلم - فيام 

يعتقده املتكلموَن - قد أورد يف رسلالته عددًا من شلواهد 

الشعر)�(.

ومن أوائلهم إمام احلرملني يف كتابه الرهان)�(، فإنه 

أورد فيه اثني عرش شاهدًا شعريًا حمتجًا هبا يف اثلنلتي عرشة 

مسألة من مسائل األصول ، وكافيك بالرجل وكتابه الذي 

)�( الرسالة لإلمام الشافعي )ص50( وما بعدها.
)�( الرهان إلمام احلرمني اجلويني )�/�60(، وما بعدها.
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قلال فيه ابن السلبكي)�(: » ال أعرف يف أصول الفقه أجل 
وال أفحل من برهان إمام احلرمني «.

والواقلع أن هلذا يكفلي يف بيلان أن األصوليلني قلد 
عهلدوا الشلواهد الشلعرية ووجوه االستشلهاد هبلا، منذ 
حلركات التدويلن األوىل، علىل أن املتأخريلن منهلم قلد 
توسلعوا يف إيرادهلا توسلعًا ال ينكر ، وملن تأملها وتأمل 

مؤلفاهتم أدرك ما أرمي إليه من القول.

ثلم إن الناظر يف مؤلفات األصوليلني يدرك تفاوهتم 
يف اإلكثلار واإلقلال منهلا، وكافيك مقًا منها الشلافعي 
أول ملدون، فإنله مل يورد منها إال مخسلًا ، ولاحتجاج هبا 
يف مسلألة واحدة ، وعليه فإن بإملكان الناظر أن يدرك أن 

اإلكثار إنام جاء بعد عهود األولني منهم.

هيتلو  للدكتلور  اإلسلامي  الترشيلع  أصلول  يف  الوجيلز   )�(
)ص�9(.
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والسلبب يف إقلال األوائلل منهلا: قلوة االتصلال 

بمصلادر اللغلة، ومن ثم فلام كان الناظلرون يف مؤلفاهتم 

- حينهلا - بحاجللة ماسلة إليهلا بقدر احتياجهلم لتقرير 

القاعلدة وإعامهلا.

     والواقع أن أكثر من تناول الشلواهد الشلعرية إنام 

هلم املتكلمون، عىل أهنم تفاوتوا فيهلا إكثارًا وإقاالً ، ثم 

جييء بعدهم األحناف ويف هؤالء عجب ، إذ إن الشلايس 

وهو من كبارهم ما أورد يف مؤلفه شاهدًا واحدًا )�(.

وهلذا إن دل علىل يشء فإنلام يلدل عىل علدم اعتداد 

أئمتهم هبا كثرًا كام هو احلال عند املتكلمني، ولعل السبب 

يف هلذا يعود إىل أن الشلاغل األول عندهم إنام هو بفروع 

الفقله املروية عن أئمتهم ، وعليه فام كان خارجًا عن دائرة 

)�( أصول الشايس )ص�( وما بعدها.
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تقريرهلم قلام يعتدون به ، ثلم إن األصوليني املؤلفني عىل 
منهلج اجلمللع بلني الطريقتلني السلابقتني - وهلو املنهج 
الثاللث - مل يكثروا منها كسلابقيهم، ولعل هلذا يعود إىل 

انشغاهلم باجلمع بني القواعد والفروع أكثر من غرها.

* * *
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ثامنًا
اللغة العربية يف أوساط

األدلة الشرعية

تعتلر األدللة الرشعيلة يف منظلور األصوليلني حمور 
شلغلهم، إذ هي التي ينبني عليها االسلتنباط، واالجتهاد، 
وال سلبيل إىل احلكلم الرشعي من غلر معرفتها، ولذلك 
فلون هلذا العلم فيقوللون: هو معرفلة دالئل  جتدهلم يعرِّ

الفقه إمجاالً ، وكيفية االستفادة منها، وحال املستفيد)�(.

ثلم هي قلد تكون متفقلًا عليهلا كالكتاب، والسلنة، 
فيله  املختللف  ملن  تكلون  وقلد  والقيلاس،  واإلمجلاع، 
كاالستحسلان واملصالح املرسللة، واألخذ بأقلل ما قيل، 

ونحوها )�(.

)�( منهاج الوصول للقايض البيضاوي )�/5(.
)�( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )�/�08(.
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واحللق أن اللغة العربيلة ذات أثر ال خيفى يف مباحث 
األدلة، سلواء ما اتفق عليله أو اختلف فيه، ومرد ذلك إىل 
أنه ال سبيل إلعامل الدليل يف الوصول إىل احلكم الرشعي 

إال إذا سبقته دراية لغوية يف فكر املستدل.

ومن شلواهد التداخلل اللغوي يف أوسلاط الدالئل 
الرشعية تفريق األصوليني يف دالالت الكتاب والسنة بني 
ما كان منهام لفظًا مشلرتكًا يف معانيه وما كان منهام مستقل 
املعنلى، فجعللوا دالللة األول ظنية الحتلامل إرادة معنى 
دون معنلى، وجعلوا دالللة الثاين قطعية للقطع يف لسلان 
العلرب بعدم احتامل إرادة معنى آخر)�(، وهذا إن دل عىل 
يشء فإنلام يدل عىل اعتبارهم للسلان العلريب، وما أثر عنه 

من املعاين واستقر.

)�( الوصلول إىل األصول البن برهلان )�/��9(، أصول الفقه 
لعبلد الوهاب خاف )ص �7( أصلول الفقه للدكتور وهبه 

الزحيي )�/�44(.
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ومن شلواهد التداخل اللغوي أيضًا، مسألة القياس 
اللغلوي)�(، وهلي من أدق املسلائل األصوليلة يف الدليل 
الرابع من املتفق عليه، وهو القياس، فمن أثبت القياس يف 
اللغة مل حيتج إىل القياس الرشعي، والذي حيتاج إىل توافق 
بني األصول والفروع يف العلل، والذي عىل أساسه يلحق 
الفلرع باألصل يف احلكلم، ومن مل يثبت القيلاس يف اللغة 
احتلاج إىل القياس الرشعلي، إذ ال خمرج له غره يف إثبات 

األحكام الرشعية يف الفروع حمل النظر.

وملن األمثلة التلي يتجىل فيهلا أثر هلذا االختاف، 
ٺ    ٺ   ﴿ٺ   تعلاىل:  قولله  يف  السلارق 
ٿ  ﴾ )�(، فملن أثبلت القياس يف اللغة أحلق النشلال 
والنباش بالسارق يف احلكم، إذ الرقة يف أنظارهم مشتقة 

)�( اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )�/88(.
)�( سورة املائدة: اآلية  �8.
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ملن اسلرتاق األعلني، واللكل قد اسلرتقها. وملن مل يثبته 
احتلاج إىل القياس الرشعلي، فقال: إن السلارق إنام قطع 
ألخلذه ملال الغر خفية من حلرز مثله، وقلد وجدنا هذه 
العلة يف النشلال والنباش، إذ إن كليهام أخذ مال غر خفية 

ِمْن حرز مثلهم، فوجب إحلاقهام بالسارق يف القطع.

وغرهلا كثلر، إال أن ما أوردته كاف يف اإلشلارة إىل 
هذا التداخل اللغوي يف الدالئل الرشعية )�(.

* * *

)�( أصلول الفقله للشلايس )ص95(، هنايلة السلول لإلسلنوي 
)�/�4(، اللمع يف أصول الفقه للشرازي )ص�5(.
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تاسعًا
الدالالت اللفظية عند األصوليني

تعتر الدالالت اللفظية من أوثق املباحث األصولية 
باللغويلات)�(، إذ هلي يف حقيقتهلا مسلتقاة ملن الينابيلع 
اللغوية، وإنام جييء الدور األصويل فيها من حيث التسليم 
بنتائجهلا، واعتبارهلا ملن مرشلدات  النظلر االجتهادي 

وموجهاته يف الدالئل الرشعية.

ومن نامذجها اخللاص)�(، فهو لفظ موضوع للداللة 
علىل معنى معلني عىل سلبيل االنفلراد، كأسلامء األعام، 
واألعداد، ونحوها، فهلذا مما ال تدخل لألصوليني فيه أو 

)�( املسلتصفى حلجلة اإلسلام الغلزايل )�/��5(، التوضيلح 
لصلدر الرشيعة )�/�9(، الوصول إىل األصول البن برهان 

.)97/�(
)�( رشح الكوكب املنر البن النجار  )�/�04(.
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يف حتديد كنهه أو حقيقته، إذ قد سلبق اللغويون إىل ذلك، 
وإنام أضفى عليه األصوليون صفة القطع بنتيجته، وإلزام 

املجتهدين بمدلول ألفاظه)�(.

املباحلث  هبلذه  األصوليلني  اعتنلاء  شلواهد  وملن 
اللفظيلة، قول اإلمام الغزايل، يف كتابه املسلتصفى: » اعلم 
أن هذا القطب هو عمدة علم األصول، ألن ميدان سلعي 
املجتهديلن يف اقتبلاس األحكام ملن أصوهللا، واجتنائها 
ملن أغصاهنلا، إذ نفلس األحكام ليسلت ترتبلط باختيار 
املجتهديلن ورفعهلا ووضعهلا… وإنلام جملال اضطلراب 
املجتهد واكتسلابه اسلتعامل الفكلر يف اسلتنباط األحكام 

واقتباسها من مداركها «)�(.

وممن استخلص أوجه العاقة اللغوية يف هذه املباحث 

)�( أصول الفقه للدكتور الزحيي )�/�04(.
)�( املستصفى حلجة اإلسام الغزايل )�/��5(.
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األصولية األسلتاذ الدكتور وهبلة الزحيي إذ يقول: » هلذا 
وضلع عللامء األصلول قواعد وضوابلط هلي يف احلقيقة 
مسلتمدة ملن طبيعة اللغلة العربية واسلتعامالهتا يف املعاين 
حسلبام قرر أئمة اللغة، ووفقًا لتتبع واسلتقراء األسلاليب 
العربية، فهي ليسلت قواعد رشعيلة أو دينية خاصة، وإنام 

هي عربية شكًا وموضوعًا، نصًا وروحًا « )�(.

والواقع أن النص الرشعي ال وصول إىل فهم ما يراد 
بله إال إذا سلبقته معرفة بأسلاليب البيان يف اللغلة العربية 
وطلرق الداللة فيهلا عىل املعلاين، وما تدل عليله ألفاظها 

مفردة أو مركبة )�(.

* * *

)�( أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيي )�/�98(.
)�( املرجع السابق )�/�97(.
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عاشرًا
النحويات يف املسائل األصولية

جييء النص عىل دخول النحويات يف املسائل األصولية  

يف كام ابن النجار عند عرضه لوجه االستمداد األصويل 

من اللغة العربية حيث يقول:..أو من أحكام تركيبها فعلم 

النحو، أو من أحكام أفرادها فعلم الترصيف)�(.

ويقلول ابن السلبكي يف رشوط املجتهد : » ذو درجة 

وسطى لغة وعربية من نحو وترصيف «)�(. 

ومن أوثق الشواهد عىل تداخل النحويات يف املسائل 

األصوليلة إن اإلمام الغزايل قد عقلد يف كتابه املنخول بابًا 

)�( رشح الكوكب املنر البن النجار )�/50-48(.
)�( مجلع اجلواملع البلن السلبكي، ملع رشحله للجلال املحلي 

.)4��/�(
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أسلامه : باب يف مقدار من النحو واحلروف)�(، وقد أشلار 
فيه إىل مجلة من النحويات التي يعترها النحاة من مداخل 
فقه املسائل النحوية ومن ذلك الكلم والكام وتقسيامهتام، 
وإضامر النداء، واالسلم وما يتعلق به، وتقسيامته من مبني 

ومعرب، والفعل وما يتعلق به، واحلرف وما يتعلق به.

كام تناول يف هذا الباب احلروف من حيث خصائصها 
النحويلة، كلام تنلاول فيله مجلوع السلامة، والتكسلر ، 
وأقسامها، وبيان حال احلرف والفعل واالسم مع اجلمع، 
واالستثناء، وتقسليامت األفعال التي تتعدى إىل مفعولني 
إىل ملا ينتظم من مفعولني مبتدأ وخر ، وإىل ما ال يأيت من 
مفعوليله كام  يفهلم كقوللك أعطيت زيلدًا درهم، فهذا 

جيوز االقتصار فيه عىل أحد مفعولني)�(.

)�( املنخول من تعليقات األصول للغزايل )ص 79(.
)�( املصدر السابق )ص 79( وما بعدها.
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وملن أبرز مسلائل االجتهاد األصلويل والتي تأثرت 

باملسللامت النحوية، مدللول قراءة الكلر يف قوله تعاىل: 

﴿ ڀ  ٺ      ٺ  ﴾ )�( إذ األصلل يف كل 

معطوف إحلاقه بام عطف عليه لفظًا وحكاًم، إال أنه ملا كان 

املعطوف عليه وهو الرأس واجبه املسح، واملعطوف وهو 

األرجل واجبها الغسل، فقد حتر اآلخذون بقراءة الكر 

ملن األصوليلني، ورشعلوا يف بحلث املخلارج واألعذار 

العلميلة ، والتلي تنجيهلم ملن الزم العطلف، فقالوا: إن 

الكلر يف اآليلة إنلام جلاء لرضورة قلرب اجللوار، وعليه 

فالثبلات علىل الكر يف املعطلوف عىل مكسلور أوىل، ثم 

إن العلرب قلد تعطف اليء عىل الليء إذا قرب منه من 

وجه، وإن بعد من وجلوه، ومن ذلك قول الشاعر:

)�( سورة املائدة: اآلية 6.
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ورأيت زوجلك يف الوغى
متقللدًا سلليلفًا ورحملا )�(

والرملح ال يتقللد، لكن لكونه من األسللحة عطف 
عليله. وهذا إن دل عىل يشء فإنام يلدل عىل أن كل عطف 
ال يلزم منه اشلرتاك املعطوف واملعطلوف عليه يف احلكم، 
وكذللك فلإن عطلف األرجلل علىل اللرأس ال يسلتلزم 
اشرتاكهام يف املسح، إذ العطف إنام جاء بينهام ألن إمساس 
املاء بطريق الغسلل قريب من إمسلاس املاء بطريق املسح، 

فعطف عليه ال لكونه ممسوحًا، بدليل ذكره الكعبني)�(.

ارتآهلا  التلي  النحويلة  واملخلارج  األعلذار  وملن 
اآلخذون بقلراءة الكر يف ﴿ ٺ ﴾ خروجًا من 
الزم العطلف ، وهلو االشلرتاك بني األرجلل والرأس يف 

)�( رشح ديوان املتنبي للعكري )�/��6(، وانظر )�/��4(.
)�( املنخول من تعليقات األصول لإلمام الغزايل )ص ��0(.
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املسلح، قوهلم: إن الكر يف الرأس إنام دخل بسبب الباء، 
فإنه مفعول وموضعه النصب، ويسلتحيل أن يستنبط من 
الكلر الواقع يف األرجل ما يوجب املسلح بسلبب كرة 

غر متأصلة.

* * *
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أحد عشر
مناذج من القواعد اللغوية
يف مصنفات األصوليني)�(

أثمرت املعرفة الواسعة عند األصوليني باللغة العربية 
وفنوهنا ل وما حتمته رشوط االستنباط واالستثامر احلكمي 
ل ظهلور قدر كبر من القواعد اللغوية يف بطون املصنفات 
األصوليلة، وملا كانت من الكثرة بحيث ال يمكن حرصها 
يف مؤلف خمترص كهذا، فقد رأيت أن أشلر إىل نامذج منها 

)�(  انظلر يف هلذه املسلألة: » الرسلالة للشلافعي، املختلرص البن 
احلاجلب، املسلتصفى،  واملنخلول، وكامها حلجة اإلسلام 
الغلزايل، اإلحلكام لآلملدي، تيسلر التحرير ألمر بادشلاه، 
رشح الكوكب املنر البن النجار، مجع اجلوامع البن السبكي، 
هناية السلول علىل منهاج الوصول لألسلنوي، الرهان إلمام 
احلرملني، املوافقلات للشلاطبي، وانظلر أيضلا : التمهيلد يف 
ختريلج الفروع عىل األصول لألسلنوي، ختريلج الفروع عىل 

األصول للزنجاين « ا.هل.
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للداللة عىل ما تقدم تقريره :

إذا دار اللفلظ بني التأسليس والتأكيلد تعني محله   )�
علىل التأسليس، ومن ثلم فقد اتفقلوا علىل أن التأكيد عىل 
خلاف األصلل، ألن األصلل يف وضع اللكام : إنام هو 

إفهام السامع ما ليس عنده .

اإلنشاءات يرتتب معناها عىل ترتيب ألفاظها .  )�

الفعل املضارع املثبت فيه مخسلة أقوال، واملشهور   )�
- وهلو ظاهلر كام سليبويه - أنله مشلرتك بلني احللال 
واالستقبال، ورجح ابن مالك احلال عند التجرد، والثاين: 
أنه حقيقة يف احلال جماز يف االسلتقبال، والثالث : عكسه ، 
والرابلع : أنه يف احلال حقيقة وال يسلتعمل يف االسلتقبال 

أصا ال حقيقة وال جمازا ، واخلامس : عكسه . 

املضلارع املنفي بلل » ال « يتخلص إىل االسلتقبال   )4
عنلد سليبويه، وقلال األخفلش : إنله باق علىل صاحيته 
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لألمريلن، واختلاره ابلن مالك يف التسلهيل، فلإن دخلت 
 عليله » الم « االبتلداء ، أو حصلل النفلي بلل » ليلس « أو 
» ملا « أو » إن « مضارعلًا كان أو غره، ففي تعيينه للحال 
مذهبان، األكثرون عىل أنه يتعني،ثم صحح يف الكام عىل 

» ما « احلجازية خافه .

إطاق املشتق كاسم الفاعل واسم املفعول باعتبار   )5
احلال حقيقة با نزاع، وإطاقه باعتبار املستقبل جماز قطعا، 
وإن كان باعتبلار امللايض ففيله مذاهلب ، وأصحهلا عند 
اإلمام فخر الدين وأتباعه : أنه جماز، سلواء أمكن مقارنته 
لله أو ال، والثلاين : أنه حقيقة مطلقلًا، والثالث : التفصيل 
بلني املمكن وغلره ، وتوقف اآلمدي وابلن احلاجب فلم 
يصححا يف املسألة شيئا، وحمل اخلاف فيام إذا مل يطرأ عىل 
املحلل وصف وجودي يناقض املعنلى  األول أو يضاده ، 

وإال فإنه يكون جمازا اتفاقا .

املشلرتك مل جيلز  امتنلع اجلملع بلني مدللويل  إذا   )6
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استعامله فيهام معا، كاستعامل لفظ »افعل« يف األمر باليء 
والتهديلد عليه - إذا جعلناه مشلرتكا بينهلام -  ألن األمر 

يقتيض التحصيل، والتهديد يقتيض الرتك .

املشرتك ال عموم له إال إذا وقع بعد نفي،  ومثاله:   )7
» واهلل ال أكللم ملوالك « فإنله حينث بكام امللوىل األعىل 

واألسفل .

اسلتعامل اللفلظ يف حقيقتله وجملازه ويف جمازيله   )8
حكمه حكم استعامل املشرتك يف حقيقتيه .

املجاز ال يدخل يف احلروف، فا يعر بحرف عن   )9
حلرف، وال بحلرف عن اسلم، وال بالعكلس، إذ احلرف 
ليس مقصودا يف نفسه، وإنام هو تابع لغره، وهلذا يعرفونه 

بأنه الذي يدل عىل معنى يف غره. 

�0( إذا مل ينتظلم اللكام إال بارتلكاب جملاز ل زيادة 
أو نقصانلا ل فمجلاز النقصلان أوىل، ألن احلذف يف كام 

العرب أكثر من الزيادة.
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��( إذا تعلارض املجلاز واإلضلامر اسلتويا فيكون 
اللفلظ جممًا - كام يف املحصلول واملنتخب - فا يرتجح 
أحدمها عىل اآلخر إال بدليل، السلتوائهام يف االحتياج إىل 
القرينلة ويف احتلامل خفائها، وذللك ألن كا منهام حيتاج 
إىل قرينلة متنع املخاطب عن فهم الظاهر، وتردد يف املعامل، 
فجلزم أوال بلأن املجلاز أوىل لكثرتله، ثلم علاد فاعترمها 

سللواء.

��( اللواو العاطفلة تلرشك يف احلكم بلني املعطوف 
واملعطوف عليه . 

��( واو العطلف بمثابلة أللف التثنيلة ملع االثنني، 
وبمثابلة واو اجلمع مع الثاثة فصاعلدا، حتى يكون قول 

القائل : قام الزيدان ، كقوله قام زيد وزيد .

�4( الفاء تقتيض ترشيك ما بعدها ملا قبلها يف حكمه، 
واجلمهلور عىل أهنا تدل عىل الرتتيب با مهلة، ويعر عنه 
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بالتعقيب، وقال الفراء : جيوز أن يكون ما بعدمها سلابقا، 
وقلال اجلرملي : إن دخلت عىل األماكلن واملطر فا تقبل 

الرتتيب . 

�5( إذا دار اللفلظ بلني احلقيقلة واملجلاز، جلاز أن 
 يكلون كامهلا ملرادا عند الشلافعي ، وقلال أبلو حنيفة : 

ال جيوز إرادة احلقيقة واملجاز يف حالة واحدة .

�6( يلرصف اللفظ إىل املجلاز لظهور قرينة وكذلك 
عند تعذر احلقائق الثاث، صونا للفظ عن اإلمهال، ويعر 

عن ذلك بأن » إعامل اللفظ أوىل من إلغائه «.

�7( إذا ورد أمران متعاقبان بفعلني متامثلني، والثاين 
غلر معطوف، فإن منلع من القول بتكلرار املأمور به مانع 
علادي محلل الثاين علىل  التأكيد، وإال فقيلل : يكون الثاين 
توكيدا أيضا، عملا براءة الذمة، ولكثرة التأكيد يف مثله، 
وقيل : ال ، بل يعمل هبام لفائدة التأسيس، وقيل : بالوقف 
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للتعلارض، فإن كان الثاين معطوفا، كان العمل هبام أرجح 
من التأكيد، فإن حصل للتأكيد رجحان بيء من األمرين 
العاديلني، تعلارض هلو والعطلف، فلإن ترجلح أحدمها 
قدمنلاه، وإال توقفنلا، واختلار اإلملام اللرازي واآلمدي 
العمل هبام يف هذا القسلم أيضا، إال أن الرازي فرض ذلك 
يف رجحلان التعريف، وقال اآلملدي : إن اجتمع األمران 

يف معارضة حرف العطف فالظاهر الوقف.

�8( اجلمهور عىل أن  العرب وضعت للعموم صيغا 
ختصله، فلان اسلتعمل للخصلوص كان جملازا، وعكلس 
مجاعلة، وقلال القلايض : اللفلظ مشلرتك بينهلام ، واختار 
اآلملدي التوقلف، وقيلل بالتوقف يف األخبلار، والوعد، 

والوعيد، دون األمر والنهي .

�9( صيغلة » كل « عند اإلطلاق من ألفاظ العموم 
الدالة علىل التفصيل ، أي ثبوت احلكلم لكل واحد، وقد 

يراد هبا اهليئة االجتامعية بقرينة .
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�0( » ملن « عاملة يف أويل العللم ، و » ملا « عاملة 
يف غرهلم، وأوهلم نلص لسليبويه أن » ملا « ألويل العلم 
وغرهلم، ورشط إفادهتام العملوم : أن تكونا رشطيتني أو 
اسلتفهاميتني، فأما النكلرة املوصوفلة واملوصولة فإهنام ال 

يعامن، وكذلك إذا كانت »ما« نكرة غر موصوفة.

��( اجلملع إذا كان مضافلا أو حملىل بلل » أل « التلي 
ليسلت للعهد يعم عند اجلمهور، إذا مل تقم قرينة تدل عىل 

عدم العموم.

��( اذا احتمل كون »أل« للعهد أو لغره ل كاجلنس 
أو العملوم ل فإنلا نحملهلا عىل العهلد، ألن تقدمله قرينة 

مرشدة إليه .

��( النكرة يف سلياق النفي تعم سواء بارشها النفي 
أو بارشها عاملها ، وسواء كان الثاين »ما« أو »مل« أو »لن« 

أو » ليس « أو غرها.



��

 �4( املأملور به إذا كان اسلم جنس جمموعلًا جمرورًا 
بلل » ملن « فمقتضاه اإلجيلاب، من كل نلوع مل يقم الدليل 

عىل إخراجله .

�5( النفلي املضلاف إىل جنلس الفعل جيلب العمل 
بمقتضلاه وال يعلد من املجمات عند الشلافعية ، وذهب 

احلنفية إىل امتناع العمل به ودعوى  اإلمجال .

�6( املتكللم يدخلل يف عملوم متعللق خطابله عند 
األكثرين،  سواء كان خرا أو أمرا أو هنيا .

�7( حقيقلة  االسلتثناء : إخلراج بعلض اجلملة عن 
اجلملة بحرف »إال« أو ما يقوم مقامه، وعند أيب حنيفة أن 
ا الستثناء لفظ يدخل عىل الكام العام فيمنعه من اقتضاء 

العموم واالستغراق .

�8( االسلتثناء ملن العلدد جائلز، وال فلرق بني أن 
يكون من معني أم ال .
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�9( ال جيلوز تقديلم املسلتثنى يف أول اللكام، ولو 
تقدمه حرف نفي فاملنع أيضا باق.

�0( ختصيلص احلكم بصفة من أوصاف اليء يدل 
علىل نفلي احلكم عام علدا حمل تلك الصفلة عند أصحاب 

الشافعي ومنع أصحاب أيب حنيفة من ذلك .

��( األملر بالليء هلل هو هنلي عن ضلده ؟ فعند 
الشلافعي  ليلس هنيلا عن ضلده وكلذا العكلس ، وذهب 

احلنفية إىل خاف ذلك .

* * *
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ثاني عشر
ذكر بعض األصوليني املربزين

يف اللغة العربية وعلومها 

اللغلة  يف  األصوليلني  براعلة  علن  الزركلي  علر 
العربيلة وعلومهلا فقلال : » فلإن األصوليلني قلد دققلوا 
 النظر يف فهم أشلياء من كام العلرب مل تصل إليها النحاة 

وال اللغويون « ا.هل

وقلد هبلرت تللك الراعلة املؤرخني - وملن هؤالء 
الذهبي - فكتب يف وصف ابن احلاجب: » وخالف النحاة 

يف مسائل دقيقة، وأورد عليهم إشكاالت مفحمة « ا.هل

علىل أن هلذه الراعلة التلي اشلتهر هبلا األصوليون 
- وأبرز بعضها املشلتغلون بالتاريخ الفقهي واألصويل - 
ليسلت غريبة عىل أهلل العلم عامة ، فكيلف باألصوليني 

منهم ؟
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وقد أشلار أبو احلسلني بن فلارس إىل حتمية اإلجادة 
يف اللغلة العربية وعلومها عىل كل مشلتغل بالعلم ، فقال: 
» تعللم علم اللغة واجب عىل أهلل العلم ، لئا حييدوا يف 

تأليفهم أو فتياهم عن سنن االستقراء «.

وقلال أيضلا : » وكذللك احلاجلة إىل عللم العربيلة، 
 فلإن اإلعراب هو الفلارق بني املعاين، أال تلرى إذا قلت : 
ما أحسلن زيد، مل تفرق بني التعجب واالسلتفهام والنفي 

إال باإلعراب ؟ « ا.هل

وللطراين تعبر عجيب مشلعر برضورة التوسلع يف 
إدراك اللسان العريب فقال : » إين ألعجب ممن يقرأ القرآن 

كيف يلتذ بتاوته ومل يفهم معناه « ا.هل

ولعل من الائق البدء بأول من صنف يف هذا العلم ، 
وهلو اإلملام الشلافعي ، فقد كان حجلة يف اللغلة العربية 
وعلومها ، وكافيك بقوله يف أمهيتها : » فعىل كل مسلم أن 

يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده « ا.هل
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ويقلول يف موضلع آخلر : » والعللم به عنلد العرب 
كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، وال نعلم رجًا مجع السنن، 

فلم يذهب عليه يشء منها « ا.هل

ويعلر اجللال السليوطي يف كتابله » بغيلة الوعاة يف 
طبقات اللغويني والنحاة « عن حممد بن احلسلن الشليباين 
اللغلة  يف  إماملًا  كان   «  : فيقلول   ، حنيفلة  أيب  صاحلب 

العربية « ا.هل 

وجاء يف الفتح املبني للمراغي وصف أبو بكر القفال 
الشلايس بقولله : » كان أوحلد علرصه يف الفقله والكام 

واألصول واللغة واألدب « ا.هل 

وقلد أعجلب اخلليلل بن أمحلد - إمام أهلل اللغة يف 
وقته  -  بالنّظام املعتزيل - إبراهيم بن سّيار البرصي - وبام 
وصللت إليله مدركاته يف اللغة العربيلة وعلومها ، وذلك 
 مللا جلاء به والده إليله ليتعلم عليه النحو ، فسلأله ممتحنا : 
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يلا بنلي صف يل هلذه الزجاجلة ؟ فقال : بملدح أم بذم ؟ 
قلال: بملدح ، قلال : ال تريك القلذى ، وال تقبل األذى ، 
وال تسرت ما وراءها، قال: فذمها، قال : يرع إليها الكر 

وال تقبل اجلر ا.هل 

وقد صنف املعايف النهرواين القايض كتاب » املحاورة 
يف العربيلة «، ويصفله ابلن النديلم فيقلول : » إن لله نيفلًا 
ومخسني رسالة يف الفقه والكام والنحو « ا.هل ، ووصف 
املؤرخلون ابن فورك فقاللوا : » كان فقيهًا شلافعيًا متكلاًم 

أصوليًا أديبًا نحويًا واعظًا « ا.هل 

وملن مصنفلات امللاوردي يف األدب كتلاب » أدب 
الدنيلا والديلن « ، والبن حزم الظاهلري كتاب يف األدب 
واسلمه : » طلوق احلامملة يف األلفلة واآلالف « ، والبلن 
السليد البطليلويس تصانيف يف اللغلة العربيلة وعلومها، 
ومنهلا : » املثلث يف اللغة «، ومنها : » االقتضاب يف رشح 
أدب الكتاب البن قتيبة«، ومنها أيضًا : » رشح سقط الزند 
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أليب العلاء «، وله أيضاً : » كتاب يف احلروف اخلمسلة «، 
وقد مجع فيه كل غريب يف حروف السلني والصاد والضاد 
والطلاء واللدال ، ومنها كتاب » إصلاح اخللل الواقع يف 
اجلمل « ، ومنها » اخللل يف رشح أبيات اجلمل «، وذكر له 

ابن خلكان » رشح ديوان املتنبي « ا.هل 

 وقلد برع أبو املحاسلن البيهقلي يف األدب وأجاد يف 
الشلعر ، وترك علددًا من املصنفات األدبيلة، منها » رشح 

احلامسة «، ومنها : » نفثة املصدور يف األدب « ا.هل 

وقلد يعجلب الناظر يف احلسلن بلن صايف الشلافعي 
النحلوي األصلويل فقلد كان يلقلب » مللك النحلاة «، 
وكان يصف نفسله بذلك الوصف - كام اسلتقر يف عقول 
الناس وألسلنتها - وقد صنف يف النحو تصانيف عديدة، 
 منهلا: » احللاوي « وأيضلًا » املنتخلب «، ولله يف األدب 

» مقامات احلريري « و » التذكرة السفرية « كام له » ديوان 
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 شلعر « وصنف يف العروض » التذكرة « وله يف الترصيف 
» املقتصد « ا.هل 

وقد قالوا عن صدر الدين بن الوكيل: » قال الشلعر، 
وكان أعجوبلة يف اللذكاء ، حفلظ املفصلل يف مائللة يوم، 
وحفلظ ديلوان املتنبلي يف مجعلة، ومقاملات احلريلري يف 
مخسلني يوملًا ، وكان ال يملر بشلاهد للعلرب إال حفلظ 

القصيدة كلها « ا. هل

وقال اإلسلنوي علن رساج الديلن األرمنتلي الفقيه 
الشلافعي : » كان يف الفقله إمامللًا ملع فضليللة تاملة يف 
األصلول والنحو، وكان حسلن املحارضة حيسلن األدب 

ونظم الشعر « ا. هل 

وكان علاء الديلن القونلوي حمكلاًم للعربيلة، قلوي 
الكتابلة، له اليلد الطوىل يف األدب. وقد بلرع عبد الرحيم 
اإلسلنوي يف كل العلوم وخاصة األصلول والعربية حتى 
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كتب له أبو حيان يقول : » بحثت عىل الشيخ عبد الرحيم 
اإلسلنوي كتاب التسلهيل .. ثم قال له: مل أشليخ أحدًا يف 

مثل سنك « ا.هل

التصنيفلات  يف  واضلح  تفلوق  اللرازي  وللفخلر 
اللغويلة، وملن ذلك يف عللوم الباغلة : » هناية اإلجياز يف 
درايلة اإلعجاز «، ولله أيضًا : » رشح ديوان سلقط الزند 
للمعلري «، ولسلهل بلن حمملد األزدي الفقيله املالكلي 
األصلويل رضب ال خيفلى يف النحلو والعربيلة ، ولله فيها 

كتاب رتبه عىل أبواب كتاب سيبويه .

ونقلل يف الفتح املبني علن ابن مهدي يف معجمه قوله 
علن ابلن احلاجلب: » كان عامة زمانله ورئيلس أقرانه، 
اسلتخرج ملا كمن ملن درر الفهلم، ومزج نحلو األلفاظ 
بنحو املعاين، وأسلس قواعد تلك املباين «  ا.هل ، ووصفه 
ابن أيب شامة الدمشقي فقال : » كان ابن احلاجب ركنا من 
أركان الدين يف العلم والعمل ، بارعا يف العلوم األصولية 
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وحتقيق عللم العربية ا.هل ، ومن مصنفاته يف اللغة العربية 
وعلومهلا : » الكافيلة « و » األملايل « يف النحو و» املقصد 

اجلليل« يف العروض .

املعلروف  االشلبيي  األزدي  حمملد  بلن   وألمحلد 
بلأيب العبلاس بلن احللاج مصنفلات عديلدة يف العربيلة، 
 منهلا: » إملاء يف كتاب سليبويه « و » مصنف يف اإلمالة « 
و » خمترص خصائص ابن جني «، ولشهاب الدين املقديس 
الدمشقي الشافعي »  مقدمة  « يف النحو ، وله أيضًا » نظم 
مفصلل الزخمرشي « يف النحو أيضلًا ، وهو فوق ذلك قال 
عنه تاج الدين الفزاري -  فيام نقله عنه احلافظ علم الدين 

البزايل : » بلغ درجة االجتهاد « ا.هل 

وللشلهاب القلرايف كتلاب » اخلصائلص « يف قواعد 
اللغلة العربية، وأيضًا كتاب  » العقد املنظوم يف اخلصوص 
والعملوم «، وال خيفى ما قاله قايض القضاة تقي الدين بن 
شلكر: » أمجع الشافعية واملالكية عىل أن أفضل أهل القرن 
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السلابع بالديلار املرصية ثاثلة : القرايف بملرص القديمة، 
وابن املنر باسلكندرية، وابن دقيق العيد بالقاهرة، وكلهم 

مالكية، إال ابن دقيق العيد فإنه مجع بني املذهبني ا.هل

وللقايض نارص الدين البيضاوي الشلافعي جهود ال 
ختفى يف التصانيلف النحوية، منها : كتاب » رشح الكافية 
البن احلاجب « يف النحو ، وأيضا كتاب » لب األلباب يف 
علم اإلعراب «، ولكامل الدين القليويب » املقدمة األمحدية 
يف أصلول العربيلة «، ولقطلب الديلن الشلرازي » رشح 

مفتاح السكاكي« يف الباغة .

يف  النجلاح«  كتلاب   « السلغناقي  الديلن  وحلسلام 
اللرصف، ولركلن الدين االسلرتاباذي ثاثلة رشوح عىل 
مقدمة ابن احلاجب يف النحو : مطول وخمترص ومتوسلط، 
ولشلمس الديلن اخلطيب اجللزري » رشح علىل ألفية بن 
ماللك « يف النحلو ، وإلبراهيلم بلن هبلة اهلل » رشح ألفية 
 ابلن ماللك« و» نثريلة األلفيلة «، وأليب العباس بلن البناء 
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 » كليات يف العربية « و» الروض املريع يف صناعة البديع «، 
وأليب عبلد اهلل القفيص » املرتبة السلنية يف عللم العربية «، 
وللجال القزويني كتلاب » التلخيص لعلوم الباغة من 
مفتاح السلكاكي« ورشحه رشحًا سلامه » اإليضاح «، وله 
أيضلًا » الشلذر املرجلاين «، وهلو خمترص لديلوان أيب بكر 
األرجلاين، ولتلاج الديلن بلن الرتكلامين : » تعليقلة « عىل 
مقدملة ابلن احلاجلب يف النحلو ، و» رشح املقلرب البن 

عصفور« و» رشح عروض ابن احلاجب « .

وقد اشلرتك شلمس الديلن السلفاقيس األصويل مع 
أخيله برهلان الديلن يف تصنيف كتلاب » إعلراب القرآن 
تلخيلص  رشح   « البابلريت  الديلن  وألكملل   ،» العظيلم 
املعاين « يف الباغة، و » رشح ألفية ابن معطي « يف النحو، 
وأليب اسلحاق الشلاطبي » رشح اخلاصلة « و » إرشلاد 
اهللادي « وكامها يف النحو، وله أيضلًا  كتاب » اإلفادات 
واإلنشادات « يف األدب ، ولسعد الدين التفتازاين » رشح 
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الترصيلف للعلزي « يف اللرصف، و» املطلول « و» خمترص 
املطول « يف الباغة  ا.هل

العاملة  النحويلة  التصانيلف  يف  املبدعلني  وملن 
السليوطي، فقد ألف كتاب » األشلباه والنظائر النحوية « 
و » االقرتاح يف علم أصول النحو « و » مهع اهلوامع رشح 
مجع اجلوامع «  و » املزهر يف علوم اللغة « و »رشح شواهد 

مغني اللبيب « وغرها .

ولعل املطلع عىل ما اشرتطه األصوليون يف االجتهاد 
- من إدراك قدر من اللغة العربية يمكنه من فهم النصوص 
وسلامة االسلتنباط - ال يسلتغرب تلك األوصاف التي 
امتألت هبا كتب التاريخ الفقهي واألصويل، وقد ال يكون 
ملن املبالغلة القول برضورة التلازم - يف حق األصويل - 

بني الوصفني .

وقلد تكون عبارة حجة اإلسلام الغلزايل - رمحه اهلل 
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تعاىل - إىل رضورة توافر هذه املعرفة يف إدراك كل أصويل 
كافية ، فقد قال يف القطب الثالث من كتابه يِف كيفية استثامر 
األحلكام من مثملرات األصول : » اعللم أن هذا القطب 
هو عملدة علم األصلول ألنه ميدان سلعي املجتهدين يف 
اقتبلاس األحكام ملن أصوهلا واجتنائها ملن أغصاهنا، إذ 
نفلس األحكام ليسلت ترتبط باختيلار املجتهدين ورفعها 

ووضعها « ا.هل )�(

* * *

)�(  انظر يف مصادر هذه املسلألة : الرسلالة للشافعي )�48-4(، 
الفتلح املبلني للمراغلي )�/�48(، ترتيب امللدارك للقايض 
عياض اليحصبي )�/��9(، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني 

والنحاة للسيوطي )�/504(.
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خامتــــة
احلملد هلل أوالً وآخلرًا، وصلىل اهلل عىل سليدنا حممد 

وآله وصحبه ومن اهتدى هبديه ..

أما بعللللد:

فلام تقلدم إيلراده مشلعر بلوزن اللغلة العربيلة عنلد 
ختصصاهتلا  باختلاف  املتعلددة  وتأثراهتلا  األصوليلني 
يف املباحلث األصوليلة، ومللا تبلني هلذا فسلأختم كامي 
وتقريلرايت بام أورده العامة الشلاطبي إمام األصوليني يف 
علرصه، ورائدهلم يف مؤلفلات بحث املقاصلد الترشيعية 
يف مسلائل األحلكام التكليفيلة والوضعيلة، إذ يقلول يف 
كتابله املوافقات: وغاللب ما صنف من أصلول الفقه من 
الفنون إنام هو من املطالب العربية التي تكفل املجتهد فيها 
باجللواب عنهلا، وما سلواها من املقدمات فقلد يكفي فيه 

التقليد)�(.

)�( املوافقات يف أصول الرشيعة للشاطبي )��7/4(.
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واحللق أن هلذه العبارة عىل قللة أحرفهلا وألفاظها، 
مشعرة بعظيم الثقل اللغوي يف املسلامت األصولية.

ولعلل فيام قدمته - ما أحسلبه  - مشلعرًا بعظيم قدر 
اللغة العربية يف منظور األصوليني، مبيِّنًا لتوسطها أمهات 
املسلائل األصوليلة ، وأهنا تشلكل ثقًا كبلرًا يف املؤلفات 
املسلتقر  التأليلف  مناهلج  اختلاف  وعلىل   ، األصوليلة 

عندهم.

ومللا تبني هذا - بحمد اهلل تعاىل وتوفيقه - أرجتي من 
اهلل تعاىل قبوله، وأن يضع ملا كتبته القبول يف أوسلاط أهل 

العلم به من الناظرين فيه إنه ويل ذلك، والقادر عليه.

وأصـي وأسـلم عـىل رسـول اهلل األمـني وعـىل آلـه 
وأصحابه أمجعني.

* * *
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املصادر واملراجـع

أواًل: كتب أصول الفقه: 

�- اإلحكام يف أصلول األحكام، لعي بن حممد اآلمدي، دار 

الكتاب العريب، بروت، الطبعة األوىل �984م.

�- إحلكام الفصلول يف أحكام األصول، لسلليامن بن خلف 

الباجي-  مؤسسة الرسالة، بروت �989م.

�- أصول الشلايس، لنظلام الدين أمحد بن حممد بن إسلحاق 

بلروت،  العلريب،  الكتلاب  دار  ط  بالشلايس،  الشلهر 

��98م.

4- إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، ملحمد بن 

عي بن حممد الشوكاين،  دار املعرفة، بروت ��98م.

 5- أصلول الترشيلع اإلسلامي  للدكتلور علي حسلب اهلل، 

ط دار املعارف، مرص �959م.
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6- أصول الفقه اإلسامي للدكتور وهبة الزحيي، دار الفكر 

للطباعة والتوزيع، دمشق، �986م.

7- الرهان يف أصول الفقه، إلمام احلرمني عبد امللك اجلويني، 
ط قطر ��99هل.

8- تيسر التحرير، ملحمد أمني احلسيني الشهر بأمر بادشاه، 

دار الكتب العلمية، بروت، لبنان، بدون تاريخ .

9- التنقيلح يف أصلول الفقه مع التوضيح عليله لعبيد اهلل ابن 
مسلعود البخلاري الشلهر بصلدر الرشيعلة، دار الكتب 
العلميلة، بروت، عن ط حممد عي صبيح وأوالده، مرص 

�957م.

�0- التلويح يف كشلف حقائق التنقيح عىل التوضيح، لسلعد 
الديلن بن عملر التفتلازاين،  تصوير دار الكتلب العلمية، 

بروت، عن طبعة صبيح وأوالده، مرص �957م.

��- مجع اجلوامع، لعبد الوهاب بن عي الشهر بابن السبكي، 
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ملع رشحه للجال املحىل، دار الكتلب العلمية، بروت، 
لبنان ��98م.

��- الرسالة يف أصول الفقه، لإلمام حممد بن إدريس الشافعي، 
حتقيق األستاذ  أمحد شاكر، ط القاهرة �979م.

��- سللم الوصلول، ملحملد عي املطيعلي إىل هناية السلول 
لإلسنوي، عامل الكتب، القاهرة ���4هل .

حمملد  أليب  األلفيلة،  علىل  الشلمس  طلعلة  رشح   -�4 
عبلد اهلل بلن محيلد السلاملي،  املطبعلة الرشقيلة ومكتبتها، 
مسلقط سللطنة علامن، ��98م، بعنايلة وزارة اللرتاث 

القومي والثقافة.
�5- رشح الكوكب املنر، البن النجار الفتوحي احلنبي، دار 

الفكر- دمشق �980م.
�6-  فتلح الودود، ملحملد حييى بن حممد املختار الشلنقيطي 
علىل مراقلي السلعود، املطبعلة املولويلة، فلاس، املغلرب 

���7هل.
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�7- فواتلح الرمحلوت، لعبد العلي األنصاري الشلهر بابن 
نظلام الدين رشح مسللم الثبوت البن عبد الشلكور، دار 

الكتب العلمية، بروت، لبنان ��98م.

�8- املوافقلات يف أصلول الترشيلع، إلبراهيلم بلن موسلى 

الشاطبي، ط دار املعرفة، بروت ��98م.

�9- املخترص  لعثامن بن عمر الشهر بابن احلاجب، ط مكتبة 

الكليات األزهرية، القاهرة ��97م.

�0- مرتقلى الوصلول إىل علم األصلول، أليب بكر حممد بن 

حمملد األندلليس الشلهر بابن عاصلم، املطبعلة املولوية، 

فاس املغرب ���7 هل.

��- منهلاج الوصلول إىل عللم األصلول، لعبلد اهلل بن عمر 

البيضلاوي   ملع رشحله هنايلة السلول لألسلنوي، علامل 

الكتب، القاهرة ���4هل.

��- املستصفى، حلجة اإلسام اإلمام حممد بن حممد الغزايل، 
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دار الكتب العلمية، بروت ��98م.

��- مراقلي السلعود، لسليدي عبلد اهلل بلن احللاج إبراهيم، 
املطبعة املولوية، فاس- املغرب ���7هل.

�4- هنايلة السلول، لعبد الرحيم بن احلسلني اإلسلنوي عىل 

منهاج الوصول للقايض البيضاوي عامل الكتب، القاهرة، 

���4هل.

�5- نيل السلول عىل مرتقى الوصلول، البن عاصم، املطبعة 
املولوية، فاس، املغرب ���7هل.

�6- الوصول إىل األصول، ألمحد بن عي بن برهان البغدادي،  

مكتبة املعارف، الرياض، السعودية، ��98م.

�7- الوجيلز يف أصلول الترشيلع اإلسلامي، للدكتور حممد 

حسن هيتو، مؤسسة الرسالة- بروت ��98م- 
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ثانيًا: كتب يف اللغة العربية وعلومها :

�- تاج العروس ملحمد بن حممد احلسيني أبو الفيض الزبيدي، 
طبعة مرص، ��07هل.

�- خزانلة األدب وللب لباب لسلان العرب لعبلد القادر بن 
عمر البغدادي، بوالق، مرص، ��99م.

�- رشح ديلوان املتنبلي للعكلري، املطبعلة الرشقيلة، مرص، 
��08هل.

4- املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، للعامة عبد الرمحن جال 
الدين السيوطي، دار الفكر )بدون(.

ثالثًا: كتب التاريخ والرتاجم :

�- بغيلة الوعاة يف طبقات اللغويلني والنحاة، للحافظ جال 
الدين عبد الرمحن السليوطي، دار الفكلر، الطبعة الثانية، 

�979 م.
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�- ترتيلب امللدارك وتقريلب املسلالك ملعرفة أعلام مذهب 
ماللك، للقلايض عيلاض اليحصبلي، مكتبلة دار احليلاة 

)بدون(.

�- سلر أعام النباء، لإلمام شمس الدين حممد بن أمحد بن 
عثامن الذهبي، مؤسسلة الرسلالة بلروت، الطبعة الثامنة 

���4هل - ��99م.

4- شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، لإلمام شهاب الدين 

أيب الفاح عبد احلي بن أمحد بن حممد الشلهر بابن العامد 

احلنبي، دار ابن كثر بروت، الطبعة األوىل ��99م.

5- طبقات الشافعية الكرى، لتاج الدين أيب نرص عبد الوهاب 

بن عي بن عبد الكايف السلبكي، حتقيق : عبد الفتاح حممد 

احللو وحمملود حممد الطناحي، دار إحيلاء الكتب العربية 

)بدون تاريخ (.

6- الفتلح املبلني يف طبقلات األصوليلني للعاملة عبلد اهلل 
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مصطفلى املراغلي، النلارش: املكتبلة األزهريلة لللرتاث 

القاهرة، �4�9هل - �999م.

* * *
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